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07 de OUTUBRO de 2018

REFLEXÃO

Dia 07 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano B
Gen 2, 18-24; Sal 127; Hebr 2, 9-11; Mc 10, 2-16 ou Mc 10, 2-12
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
15h30 Assembleia Diocesana de Consagrados, presidida pelo Sr. Bispo, no
centro paroquial.
Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Gal 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37
INÍCIO DA CATEQUESE DA INFÂNCIA.
Dia 09 TERÇA-FEIRA - SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires –
S. João Leonardo, presbítero – B. João Newman, bispo
Gal 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42
Dia 10 QUARTA-FEIRA - Gal 2, 1-2. 7-14; Sal 116; Lc 11, 1-4
14h30 Reunião de planificação das actividades dos Acólitos, na sala da residência
paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 11 QUINTA-FEIRA - S. João XXIII, papa
Gal 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-70; Lc 11, 5-13
09h30 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, no Seminário Dehoniano, em
Esgueira.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no salão "Nossa Senhora de Fátima", no centro
paroquial.
SEXTA-FEIRA - Gal 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26
Missa na Igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30).
Missa em Vilar.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 13 SÁBADO - Gal 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28
Aniversário da Criação da Paróquia (183 anos)
15h30 Jornada paroquial de Adolescentes e Jovens, no Seminário de Santa Joana
Princesa.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Sé.
18h30 Celebração de Vésperas, na Sé.
19h00 Compromisso dos Catequistas, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
Dia 14 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 7, 7-11; Sal 89; Hebr 4, 12-13; Mc 10, 17-30 ou Mc 10, 17-27
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Missa da Festa dos Santos Mártires, no Alboi.
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Dia 12
09h00
17h00
21h30

Nº 1625

Casar para quê?
"Não separe o homem o que Deus uniu", é o que se diz no ritual
do Matrimónio, apesar de serem por muitos consideradas
retrógradas, vazias e até desumanas, as propostas da Igreja
para o projecto de vida conjugal, sustentado no compromisso,
na fecundidade e na unidade.
Com efeito, é cada vez mais difícil falar de matrimónio uno,
fecundo e indissolúvel, numa sociedade caracterizada por ser
descartável, individualista, consumista, instável e erotizada...
Neste contexto, porém, têmo-nos mesmo de calar e "entrar
na onda"? De modo nenhum, apesar do incómodo, às vezes
sentido em reuniões de preparação para o Matrimónio ou na
sua celebração, com Assembleias frequentemente pouco
participativas.
Cabe-nos apenas, respeitando outras opções, aprender com
Jesus, a quem os fariseus ardilosamente põem a questão: "pode
um homem repudiar a sua mulher?".
Há matérias que não se devem discutir e esta é uma delas.
Consciente disso, Jesus evita a casuística em que os fariseus o
querem enredar, valoriza a beleza do plano de Deus que une o
homem e a mulher para serem felizes, lembra a sua comum
dignidade e consequente complementaridade e exalta a
grandeza do Matrimónio, com base num amor, tão belo e tão
forte, capaz de levar o homem a "deixar o pai e a mãe, para se
unir à sua esposa", a fim de constituírem uma verdadeira e
íntima comunidade de vida e de amor, sem tempo.
É isto que Jesus comunicou e que não podemos calar. Escusado
será dizer que aos casais cristãos caberá, sempre e em primeiro
lugar, o dever de testemunhar a sua felicidade, com as
dificuldades e alegrias próprias da vida matrimonial, vivida
segundo o projecto de Deus.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Dois dedos de Liturgia (78)
- Baptismo
da incorporação na Igreja e entrada na
esfera salvadora de Cristo, recebendo a
nova vida, pela água e pelo Espírito (cf.
Jo 3,5; Rm 6). O Baptismo insere-se na
dinâmica da iniciação cristã: à pregação
e à conversão da fé segue-lhe o Baptismo,
através do qual a pessoa fica agregada à
comunidade do Ressuscitado.
Palavra derivada do grego, baptisma,
que, por sua vez, vem de bapto (banhar)
e de baptizdo (submergir, mergulhar na
água).
O seu sentido original é, portanto,
banho, ablução externa, embora
entendendo-a no seu sentido de
purificação e vida nova. Também pode
assumir outras simbologias, como em Mc
10,38-39, que aponta para a imersão na
morte, ou ainda, quando se fala do
baptismo de desejo ou de sangue.
João Baptista quis expressar, com esta
acção simbólica da imersão nas águas
do rio Jordão, a preparação imediata
para o tempo anunciado. O próprio João
baptizou Jesus, que quis assim solidarizarse com os que se convertiam e se
incorporavam na salvação messiânica.
A comunidade apostólica elegeu o
baptismo na água como sinal sacramental

O Baptismo, como primeiro sacramento
da iniciação cristã –completado pela
Confirmação e Primeira Comunhão–
celebrou-se na Igreja, ao longo dos
séculos, com diferentes rituais, de
características diversas.
O dia de domingo, e sobretudo o da
Páscoa, são os que mais coerentemente
se relacionam com o Baptismo, tanto na
sua celebração como na sua recordação
continuada, pela estreita relação deste
sacramento com a Páscoa de Cristo. Por
isso, na Vigília Pascal e nas Eucaristias
dominicais, a aspersão, como eco
simbólico do Baptismo, pretende
recordar aos cristãos a origem deste dom
que Deus lhes fez pelo seu Espírito,
introduzindo-os na Vida Nova de Jesus
Cristo

* continuamos a aguardar as vossas questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

PEREGRINOS COM MARIA, MULHER, MÃE E DISCÍPULA
Excerto da Homilia de D. António Moiteiro na peregrinação diocesana ao Santuário
de Fátima (29.set.2018):
«Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem» (Rm 12,21)
Para o triénio pastoral que agora estamos a iniciar foi publicada a Carta Pastoral
Jesus chamou os que Ele quis… eles foram…, para a qual chamo a atenção da
Diocese e proponho dois desafios pastorais para irmos concretizando ao longo
deste ano de 2018-2019.
1º Descobrir o caminho que Deus pede à nossa Diocese de Aveiro
2º Fortalecer a Iniciação Cristã como caminho para ser discípulo

Catequese Paroquial

Horários de Inverno

Têm início esta semana as nossas
Catequeses Paroquiais para o ano
lectivo 2018/19.
Lembramos, mais uma vez os horários
disponíveis para os diferentes anos.
Exceptuando as catequeses que são
em Santiago, todas as outras são no
centro paroquial.
1º ano - 2ª feira
- 16h
(Santiago) - 3ª feira
- 18h30
2º ano - 5ª feira
- 16h
(Santiago) - 5ª feira
- 18h30
3º ano - 2ª feira
- 16h30
- 4ª feira
- 16h
- sábado
- 11h
(Santiago) - 2ª feira
- 18h30
4º ano - 3ª feira
- 16h
- sábado
- 11h

Retomamos esta semana os habituais
horários de Inverno.
Deixamos aqui nota das alterações mais
importantes no que se refere às missas:
4ª feira - 18h - Missa em Santiago;
6ª feira - 17h - Missa em Vilar;
sábado - 19h - Missa em Santiago;
domingo - 8h30 - Missa na Sé;
domingo - 10h - Missa em Vilar

5º ano
6º ano
7º ano
8º ano

- 2ª feira
- 4ª feira
- 3ª feira

9º ano 10º ano 11º ano 12º ano -

6ª feira
4ª feira
5ª feira
4ª feira
5ª feira
3ª feira
2ª feira
3ª feira

- 18h30
- 18h30
- 18h30
-

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Catequese de Adultos
Continuam abertas as inscrições para
a catequese de adultos de preparação
para o Crisma. Poderá inscrever-se
durante a semana no horário do
cartório paroquial.

Retomamos igualmente a Exposição do
Santíssmo Sacramento, todos os
sábados às 17h, bem como a Oração
de Vésperas de sábado às 18h30.

Oração pelo Sínodo
Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho
do Sínodo dirige o olhar a todos os
jovens do mundo. Pedimos-te que,
com coragem, assumam a própria vida,
olhem para as realidades mais bonitas
e mais profundas e conservem sempre
um coração livre.
Acompanhados por guias sábios e
generosos, ajuda-os a responder à
chamada que Tu diriges a cada um
deles, para realizar o próprio projeto
de vida e alcançar a felicidade. Mantém
aberto o seu coração aos grandes
sonhos tornando-os atentos ao bem
dos irmãos.
Como o Discípulo amado, também
eles permaneçam ao pé da Cruz para
acolher a tua Mãe, recebendo-a como
um dom de ti. Sejam testemunhas da
tua Ressurreição e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles anunciando
com alegria que Tu és o Senhor.
Amém.

